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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 
 

ZÁPISNICA č. 9/2015 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu a podnikania pri mestskom zastupiteľstve  

v Liptovskom Mikuláši 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Dátum: 23. 11. 2015 
Hodina:  15:00 h 
Miesto: zasadačka č. 305, MsÚ 
Komisiu viedol: Ing. Matej Géci, predseda 
Program: 

1. Mikulášsky jarmok – informatívna správa 
2. Vianočné trhy – informatívna správa 
3. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a a času prevádzky služieb v meste Liptovský 

Mikuláš 
4. PHSR 2015 – 2022: programová časť + akčný plán  

Predseda komisie otvoril stretnutie, oboznámil prítomných s programom. Program bol členmi komisie 
schválený. 
 

1. Mikulášsky jarmok – informatívna správa 
M. Mlynčeková – Mikulášsky jarmok sa uskutoční v termíne 03. - 05. 12. 2015. Kultúrny program je 
pripravený tradične na piatok a sobotu, pričom hlavný dôraz pri tvorbe programu sa kládol na piatok. 
Stánky sa budú nachádzať na Námestí osloboditeľov, Štúrovej ulici a na ulici 1.mája, tj. centrálnej pešej 
zóne mesta. Pred obchodným domom Prior bude kvôli stánkom čiastočne uzatvorená cesta. Mikulášskeho 
jarmoku sa zúčastnia aj delegácie z partnerských miest- Opava, Zywiec a Jasła. Účasť zatiaľ nepotvrdila 
Galanta a Kiskörős. Požiadala prítomných poslancov o spoluprácu pri pobyte zahraničných delegácií. 
 

2. Vianočné trhy – informatívna správa 
S. Višňovská – Vianočné trhy sa uskutočnia v termíne 21. -23. 12. 2015 na Námestí osloboditeľov. Oslovili 
sme sponzorov, zatiaľ sa nám sponzorsky podarilo získať 450 €, vyzbierané finančné prostriedky budú 
použité na zaplatenie veľkokapacitného stanu na námestí, kde sa bude odohrávať program podujatia. 
Hlavnou hviezdou bude King Shaolin, ktorú bude hradiť poslanec MsZ Ing. Matej Géci. 
M. Mlynčeková – na základe dotácie, ktorú poskytuje mesto Liptovský Mikuláš hudobným telesám, vystúpia 
niektoré z nich recipročne za poskytnuté finančné prostriedky. Grafický návrh a tlač plagátov bude hradená 
za rozpočtu oddelenia marketingu a podnikania. 
 

3. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a a času prevádzky služieb v meste Liptovský 
Mikuláš 

S. Višňovská – informovala o návrhu VZN, ktoré bolo napadnuté prokurátorom. Návrh VZN časovo 
neobmedzuje prevádzky na území mesta. 
M. Géci – VZN sa stretne s odporom, po 90 dňoch od napadnutia pôvodného VZN malo byť toto VZN 
zrušené 
L. Cukerová – je potrebné robiť nové VZN alebo len zmeny a doplnky k pôvodnému VZN? Je staré VZN ešte 
v platnosti? 
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R. Urbanovič – je potrebné vypracovať dobrú dôvodovú správu, ktorá bude popisovať aj proces od 
napadnutia po tvorbu nového VZN 
Hlasovanie: 
ZA: 4                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia odporúča MsZ prerokovať návrh nového VZN a zároveň žiada doplnenie stanoviska právneho 
oddelenia.  
 

4. PHSR 2015 – 2022: programová časť + akčný plán  
Členovia komisie boli informovaní o vývoji tvorby strategického dokumentu „Program hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022“. Členom komisie bola predložená 
programová časť dokumentu týkajúca sa mestského cestovného ruchu a akčný plán na roky 2015 – 2017.  
Hlasovanie: 
ZA: 4                PROTI: 0               ZDRŽALO SA: 0 
Komisia berie na vedomie predložené informácie a odporúča dokument PHSR 2015 - 2022 prerokovať 
v MsZ. 
 
 
J. Piatková – upozornila komisiu na potrebu riešenia problému sťahovania IC do nových priestorov. 
Navrhnuté priestory v MJK a CKS sú pre činnosť IC mesta nevyhovujúce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Michaela Mlynčeková 
 
Schválil: Ing. Matej Géci, predseda komisie 
 
V Liptovskom Mikuláši  24. 11. 2015 

 
 
 
 
 
 


